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^) Vaffato - kmpadon a Spectrum Microdrive - atlagosztalyzata 3,6 - \6 de nem

olyan jo, amilyen lehetne!

© Vaffatd hozza*sz6tas - egy olvasonk ervekkel veszi vedelmebe a szerinte

tulscigosan Jeosztcilyozott" Aircompot

© Sorvezeto - meg mindig a gepi kodu programozas, imm^ron a tizenkettedik resz

tovabbi tabl^zatokkal es programmal

© GyertyafSny keringo a jubileum alkalm&bdt - tessek odalapozni!

0 Programa/an/at - Csillag Peter megoldotta, hogy a ZX81 beszelm is tudjon!

@ ivnyito - lassan mar egy h6napja nyrtva a sulik - mi lesz az iden szamlt6gep-

ugyben ?

Hardverottetek - hogyan szolhat a Spectrum hangja a tv hangszorojan

keresztul ?

Posta - Lendvai Otto beolvas nekunk, mi meg tovabbltjuk a vamhivatalnak

@ Harmadg6prtyero-, fdtg&pnyero-. zsdkbamacska- megfejtesek, nyertesek

es uj teladatok utolso oldalunkon!
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• Erdekes kiserletro'l kaptunk hfrt a buda-
pesti Kvassay szakkdzepiskoJab6L Az iskola-

ujs^g. iskoJar^did utan ijtt az iskolai teny-

ujsSg. Az egesz nap u2emel5 berendezes
szerkesztoi reggelenkent egy 6r3val korab-

ban kezdik a napot. s a kulonbozo infor-

mSciok mellett Iehet6s6get adnak az iskoJa

di^kjainak, tana>amak is, hogy kozlendoV
ket - ,.aprbhirdet6seiket" - kozzetegyek!

• A Tudomanyszervezesi es Informatikai

Intezet, valamint szerkeszttfsegunk. a BIT-

LET kdzds paly^zatot hirdet kozepiskolSk 6s

altalanos iskolak szamitastechnikai szakkorei

szamara A palyazat nyeremenye egy HT
1080Z tfpusu mikroszami'tdgep A palyazat

reszletes kiir^s^t. feltSteleit BIT-LET-unk
jov6 havj - ok:6beri - szSmaban olvashat-

jak!

• Tobb konyv kiadasanak el6keszuleteirol

hallottunk Szamitastechnikai p6ldatart iger

a Muszaki Kiad6 Hasonio feladatokat tar-

talmaz az a konyv, amelynek e!6keszitese az

SZKI-ban folyik, s ameJy a ceg altal az idei

BNV-n hirdetett sikeres BASIC-vet6lked<3
feladatait tanalmazza majd. Az Interpress

kiadonai is hallottak affect ,,kemeink",

hogy effelet terveznek. Csak legyen, aki

ennyi feladvanyt megold!

^Dave Johnson, aki a New York Mets
baseball-csapat edzcje. IBM PC szamit6-

gepet hasznal csapata eredmenyemek javi-

tas£ra. A meg Amerikaban is technokratci-

nak szamttb edz6 adatbazist hozott letre a

..baseball NB I" valamennyi jat£kosanak

adataib6l. Ezek utan a matematikai statisz-

tik£t es a val6szinus£gsz3mitast hivja se-

gitsegul az eselyek kiszamitas^hoz, es sajat

programjaival azt prdbalja elernt, hogy a

nyereshez a legjobb eselyu csapatot alftt-

hassa ossze Remeljuk, hogy a fanatikus

edzo eredmenyeire a Personal Computing
nevu ujsag - amelyben ezt a hurt is oJvas-

tuk - visszater a baseball-ideny veg6n.
(Add/g is kivancsian varjuk a hazai baseball

-

edzok reaga'la'sai

)

A BYTE hire szennt 1984 vegere 23 ame-
rikai egyetemen 50 000 Mackintosh szami-

t6g6p lesz hasznalatban. Az Apple szamitti-

g£pgyart6 ugyanis konzorciumot alapitotl

Apple University Consortium neven. A kon-
zorcium tagjai nagyon olcson, 1000 dol-

Iar6rt - ptusz ado - kapjSk a Mackintosh
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szarnitogepeket egyetemi alkalmazottak es

hallgattfk r^szere. A nyilvanva!6 reklam-

celok mellett a ceg a szerz6d£st arra is

akarja hasznalni, hogy a Mackintosh gep
uj alkalmazasokkal ga2dagodjon, noha szer-

z6des nem kdtelezi az egyetemet arra, hogy
termSkeiket kiza>6lag az Apple-nek adjak

el.

Az Apple g^peket forgalmazo ugynokok
vegyes 3rzelmekkel fogadt^k a konzorcium
I6trej6tt6l. Sok helyen az ugynokok szerz5-

dest Irnak ala az egyetemi hallgatokkal, mi-

szerint az 5 even beluli visszavas^rlas joga

az 6v6k. A konzorcium tagjai hires egyete-

mek, mint a Brigham Young, Carnegie

Mellon, Dartmouth. Rice
r

Stanford, Yate

sib. Az egyetemek komy6k£n - rovid t3-

von ~ valtfszfnuJeg felviragzik a feketepiac,

de hosszu tavon nyitv^n j6 befektet^s az

Apple cegnek. (A htr fofytatasa a BIT-LET

-

ben: a vailaikozas bukSs£ba vetett httuk

miatt a hazai gyandk hozza sem fognak

Az Oberon International nevu amerikai c£g
bejelentette uj term^ket az Omni-Reader-t.

Ez a kism^retu eszkbz egy A4-es lapokra

helyzheto vezetoslnbol, egy f6ny6rz^keny

olvas6fejb6l 6s egy mikroprocesszorb6l all.

A fejet a vezetosin hasznalataval a szdveg
felett kgzzel kell vezetni. Az olvasasi se-

bess^g maximum 4 masodperc soronkent.

A mikroprocesszorban I6tez6 szoftver elemzi

a karaktereket, feHsmeri a sorokat, tovabbitja

a mikrogep szamara. A szoftver nem szab-

vanyos karakterek felismeres^re is megtanit-

hat6. A term^k ara 500 dollar korul varhat6.

(VSgref Mar afig v£rtuk, hogy oivasni is ei-

feiejthessunk!)

m

Dr. Simonyi Endre ez ev febru^rjaban el6-

adast tartott egy nurnbergi 68XX klubban

a HCC-rfiL A HCC eredm^nyei alapjan

egyuttmukodesre kapott javaslatot. A nurn-

bergiek elmondtak, hogy egys^gesiteni akar-

jak g^peiket, ezert m^sodik gepnek minden
tag sz^m^ra DRAGON 64-et v^sarolnak

kdzvetlenul az amerikai gyart6t6l. (A gepet,

mint a hasonl6 teljesltme'nyuek kozul a leg-

olcs6bbat valasztottak.) Felajanlottak. hogy
az egyuttmukodes elosegit^sere a HCC klub

vezet6je resz^re is kuldenek egy gepet. A g£p
az6ta mar meg is erkezett, es most a magyar
3b6c£t ,,tanulja" egy hardvermodositas se-

Idc tartojzik egy drfurcsasAg: A DRAGON
64 USA-ara 140 dollar, azanghai 225 font

(Jib. 300 doNArh az NSZK ar 1150 m^rka
Ckb. 390 dolfar)

Az IBM tavasszal bemutatta azt a helyi

h^lozati rendszer^t, ameJy szemelyi szamit6-

g^peit osszekapcsolja es rendszerbe fog-

lalja A piacon ma> Jetezo helyi hal6zatok

teljesltm^nye alatt marad, legalabbis egyen-
I6re. Az Ethernet Omninet Aycnet ki-

forrott technol6gia|0 termekek, amelyekkel
szemben az IBM ,,csatornaelrendez^sk^nt"

aposztrofalta sajat helyi hal6zatat.

A BYTE juliusi szamaban az IBM-halozat
komoly kritikat kapott:

• a h^J6zat a PC. PC XT, a PC junior es a

hordozhatb PC dsszekapcsolSsara szolgal:

• 375 kbit/m^sodperc nyers adatatviteli

sebesseggel. A felhasznal6k maximahs sza-

ma csak 64. A versenytarsak atviteli sebes-

s^ge 1/10 milho blt/masodperc,

• a felhaszncil6k maximalis fizikai tavolsagw^

csak 1000 m^ter. Az adatokat koaxialis

tv-k^belek viszik,

• a h^lozat nem t^mogatja a PC XT-370-es
g6pet es nem hasznalhatd arra, hogy az

IBM nagygepeihez csatoljak,

• csak 10 Mbyte adatallomanyon osztozhat-

nak a felhaszna!6k,

• nines igazj osztott adatbazis es nines koz-

vetlen kozos mem6ria-hozz£f6r£s.

A cikk szennt az IBM tudat^ban van annak,

hogy ez a .xsatornaelrendezes" csak atme-
neti megoldas es az igazi IBM-halozat csak

kesdbb jelenik meg (Figyefem! Csatoma-
tfsztftok kerestetnek i)

mm
Kozismert. hogy az IBM elJen tobb mi^
egy evtizede a trosztellenes torveny alapjan

eljaras volt folyamatban. amely egyertelmuen

az JBM gyfizelmevel vegzodott A kozel tiz-

eves kuzdelmet az Egyesult Ailamok igazs^g-

ugyi miniszt^riuma 1982-ben feladta. Ugy
tunik, hogy a Kozos Piac jog^szai nagyobb
sikerrel jartak. Kompromtsszumos megallapo-
d^st kdtottek az IBM-mel. amely megffgye-

Iflk szennt az eJso eset arra, hogy az IBM
b^rmilyen kuls6 szerv beavatkozasa"t el-

turte.

Az IBM belement abba, hogy
• a mem6riat kufon tetelkdnt kezelje szerz6-

d^seiben.

• elegend6 informaciot adjon ahhoz
r
hogy

utanzoi hardver- es szoftverelemeket kap*

csoljanak rendszerehez; a kapcsolod^si pon-
tokhoz idflben szolgaltasson mformaci6t.

Amerikai oldalrof ugy kommentait£k az ese-

me"nyt, hogy a szerzSd^s az IBM-et csak az

uj termek bejelent^se elott n^gy h6nappal
kotelezi a technikai reszfetek nyilvanoss^gra

hozatal^ra. Az ellenerv az, hogy nagyg^pek
eset^n ez tulsagosan nagy idfi. tehat az elad6

erdekei ellen val6

A kompromisszum megkdt6s6nek jelent(5-

seg^t mutatjak a kovetkezfl t^nyek:
- az IBM a tfz kozos piaci orsz^gban, 25



vallaiat kereten belul

foglaikoztat. az IBM
szagokban evi 10 mi

meket aHit eld. foleg

az IBM legkozelebbi

naL a Cll-Honeywel
gyobb jovedeiemmel

ban.

kdzeJ 100 000 embert

a nyugai-eur6pai or-

lliard dollar plusz ter-

eurbpai fogyasztasra,

eurbpai versenytars£-

I Bullnal tfzszer na-

rendelkezik Eurbpa-

a llc-n a nagy hibaszazalek miatl nem fut-

hatnak. A He tervezesenei kufonos gondot

forditottak a tv-keszulekek zavarefhantasara.

A mikrogep alapprocesszora, a Motorola

65002, olyan mikroprocesszor-csalad tagja,

amely feffele kompatibilisnek igerkezik.

A lie az IBM PC junior komoly versenytarsa,

es btzonyara sokan vesz*k majd meg azok

kbzul, akik a mikroszamftbgepes verseny

elejen az Apple oldalara alltak. (Tova'bbi

versenyta'rsak Magyarorsza'grdl: Jonathan -a.

Starkmg-a, Deftcsesz-d.)

A kafbra me/etu japin szamitdgep valbjAbari

nem jelenti azt, hogy a teljes szamitogep-

rendszert a csukibnkon viselhetjuk. A csuk-

lon a rendszernek csupan egy egyseget hord-

juk. Ez az egyseg alkalmas egy notesz infor-

s -ciojnak kezelesere. Az egyseg negy,

Vw/enkent 10 karakteres sort tud megjeleni-

teni es 2000 karakter tarolasara alkalmas

ket 1000 karakteres lapon.

A karbran talalhato gombok segitsegevel

vegigiephetunk az informacios lapokon akar

soronkent, akar n^gysoronkent. A rendszer-

hez tartozik meg egy 50 billentyus billentyu-

zet. amefyet elektromagnesesen kapcsoltak

a karbra egysegehez, atviteli sebessege

2048 bit/masodperc. Ez a billentyuzet hasz-

nalhatb az adatrogzlt^shez.

A „karbra" tarofbhoz csatolhat6 meg egy

vezerlbegyseg, amelyet BASIC-ben valb

programozashoz lehet hasznalni. A kepernyS

a karbran talalhato. (£s termeszetesen mtnd-

ehhez tartozik egy hAtizsak, amelyben a kar-

drdhoz kapesofoddkat cipeiheijuk )

i

Az AT&T, az IBM-mel versenybe szallb

mammutceg, juniusban bejelentette IBM-
kompatibdis mikroszamt'tbgepet. A PC 6300-

as gepet az Olivetti ceg gyartja Processzora

a 8 MHz-es Intel 8086-os, 128 KRAM-mal
rendelkezik. Kepemyoje 640*400-as, fix

lemezzel, MS-POS 2.11 operacibs rend-

szerrel, az ara 5000 dollar kbrul van. A PC-
bejelentes meliett az AT&T kozolie, hogy
3B2 es 3B5 UNIX gepeit ugynbkoknek is

atadja ert^kesitesre, ezenkjvuf helyi haloza-

tok forgalmazasat is elkezdi

A Heath nevu amenkai ceg Hero junior

- ifju hos-neven robotgepet kezdett forgal-

mazrn. A robot jarnt, angolul enekelni es

beszelni tud. Gazdajat ebreszti, jatekokat

jatszik vele es ellatja a haz 6rzeset ts Alap-

processzora egy Motorola 6808-as chip

Harom kereken, tavcli veze>lesse! lehet moz-

gatni, hang- es fenyerzekel6vel rendelkezik.

Programozasat egy 17 billentyus billentyu-

zeten lehet vegezni. A robot ara 1000 dollar

kbrul van, magassaga 1 9 inch, sulya 21 .4 font.

(Egyutt 6ini vele maga a hostesseg!)

A Mod T&ch I ntefnational egy Master Link

navd IBM PC -has csatolhato kieg^itG

kdrtyai dobott piacra 800 dolltfr^rt. A kMya
s^oftverja a kagylb leemel^&ivel automaTiku-

sart a mikrogispan fut6 alkalma£asf6( a tele-

kommuftikdci6$ szoftverre kapeso! at. A
Night Onel (ejszakai bagoly) riavu 2SS dolld-

ros ktee6szhe kartya s fendszert felugyelet

nelkiili ftlakironikus posto kiiIdeate H fo-

gad^s^ra tsszi alkalmassS, (Amnion levtinil

3 -at, taviratnal 4-et huhukoi J

A Zaisan Inc nevu amenkai ceg ES 3 neven

^qy otyari tarm6ket hOiOTt pa a era. amely

egv^slTi az IBM PC es egy hang-adai-

<ammufiikack6s terminal tulajdonsagait. A
term6k ara korulbelul doll^f. legalabbis

a Computer World hiradasa szennt Az

ket teielonvonaiai hasznal egyideju

nang- 6s adaitovabbi'tasfa A felhasznolb

egyetluri b>lEer>ryu ben-yomasaval tarca^zhai,

elektronikus postat kuldhet as kaphas me-

nedzsen ,.noteszkanT'" is hasznalhatja a k^-

szul^ket a normal feladatok megoldasa mel-

iett. (HemAtfiik, a feihasmMk sern 6rzik

majd ugyr hogy a Z&issfl zajosan vomit be $z

irodajukba !)

Az Apple lie elodjenek az Apple
T
lle-nek

kompakt, jobb teljesitmenyu valtozata. A
gyartb meg 1984-re igert egy 24 soros

folyekony kristalyos megjelenit«3t is az uj

gephez. A gep maga egyenerteku egy

1 28 K-s. 80 oszlopos kepernyovel rendelkez5

Apple lle-veL de ara igen kedvezo. (1 300 dol-

lar a tervezett ar, a bejelenteskor.)

Erdekes mbdon a lie nem teljesen kompatibtlis

az Apple II g^pekkel es ezt a „tul j6" elektro-

nikanak koszonheti. A szoftvertermekek.

bit r o^v k^it^a uamre-ndnerbBJi neivi4rx*k f0 vagy 1)

gipj k«d: a gap lajai rtyttee, a BASIC utasiitokai *»ifis»r nr^e Peiditie Lf. ciak szin&n

]Lid[u vftgrflnaitarii

hardware (H|rav4j
i
) a s-iip milszftki-N^jkdp ..wmn »^A«i„

mama^a.1 adatokia pFD^muk Uiol^ara udIbALA
i

eiivaeg
in™ Fft ii Sramkor

SiSJ wS"ii»4 graftkj: ^ a gap a kAmmytV- wk prjBi Tud kylon
.

^^n,
ptnfariB goptie* csairakoztaihatf ir-.egjr^niTfl, laraid is adaib^v.^li fOikomk

ftAM C&rggi twiflsniV a gfrpai riasznai6 samara isLjeW hratttihert if#lu,.rhaici KNolveshuiu]

RO^
r

(ango'
e

belusz6) csak kiolvashat6 mem^r.aterulet. amely a 96p Programozhat6sagAt b.ztosilo

.,lud^sanyagot'
J

tartalmazza
,

software (szoftver): mindaz. ami a g^pbe „be)eirhato

szintaxts: a programirasra vonalkoz6 formal szabalyok osszess6ge





Kinpadon
a SPECTRUM MICRODRIVE

GYARI ADATOK:
Jobbara nmcsenek. A gepkonyv semmrtele

muszaki adatot nem tartalmaz, meg a tarolo-

kapacit^st sem adja meg, aminek mint ke-

s6bb kiderult. oka van. fgy az itt kbvetkezb

adatok mkabb tapasztalati ertekek.

Ara: Angllaban 50 font korul, a fel evvel

ezeiaui megjelenes 6ta gyakorlatilag nem

valtozntt.

Csatlakozasi lehetSsegei: ket csatlako-

z6val rendplkezik, a? egyikbe cz Interface 1,

a masikba az esetleges m3sodik Microdrive

kapcsolhatb.

C^emdriakapacitasa: az igert 85 kbyte

slyett 94 es 110 kbyte kbzott.

Meretei: 95*85*45 mm

Sulya: 175 gramm (kazetta nelkul)

KlNRENDSZER:
Ez els6sorban nekunk, inkvizitoroknak oko-

zott komoly ktnokat. A szemelyi szamlt6-

gepeknal s
ol b&valt. mar elvezetes kinok

eqy egas/en mas rendeltetesu eszkoznel

hassnalhatattannak bizonyulrak K*csii ugy

ereztuk magunkat, mint azak a kozepkon

inkvizfforfet akik >61 bevalt sotel szikla-

bdnonuk me^yen egv 32e * csak 3Zt 3 fel '

adatot kaptak. hogv v^llassanak ki egy tek-

nosbekat. A spanyotcsizma erre olkalmailan

Igy elsflfcant mi is uj kinzdeszkczok utan

neztunk. Nam volt kb'nnyu.

Inkvizitoramk elsfl lepesber. megegyeztek

abban. hogy a Microdrive onmagaban nem
vallathatb. hiszen csak egy rendszer resze-

fceni mukodik A Microdrive nem tbbb, mint

egy magnatofon, Kazetta es ar6sFi0 natkul

edia egy magi 1 6 sem szolal meg. Tehat

f -ionylag gyoisan egyetertettunk abban.

£ ,-gy a Vallatas csak ugy lehet ersdrnenyes.

ha a Specifym- 1 nloMace- MiC'Qdrive-kazetla

rendszert viysgaijuk, erre dolgozzuk ki a

kinokal Mmtan ezt kozusen eldontoWak

mkvizitoramk. roqton abban is egyeturtettek.

hogy ez igy nem lesz jo. meM btzonyos

szekrfll feulbn- Milan erdemes besz£!ni. Mire

megfelelSen bsszezavartuk egymast, es az

addig tisztan latbkkal is sikerult elhitetnunk,

hogy sotetben tapogat6znak - a kbvetkez6

kinrendszert kmlbdtuk ki.

^ 1. kin: ara a nyu-
gati piacon
Minthogy a Micro-

drive kozvetlenul

nem kapcsolhatb az

alapgephez, ezert eb-

ben az esetben ter-

mdszetszeru. hogy az

Interface 1 es a

Microdrive egyuttes hi£i vizsgaftuk. A ba-

rendezesek era gyakorlatHag a fel ewel ez-

eiani m&y>elane& ots nam sokai viltozoU,

jelenlag js 100 angol funt kbriil van. (Kb.

50 a2 Interface es uyyanannyi a Micro

drive ,\ Nehany }o1 fcrtesult mkvizilor hallott

mar ofyan be&zerzesi fona$okr6l. ahnl fel-

arcn icaphatd ugyan^?. es - bar infcvialto-

laink tobbs&ge az ilyen rnend^mcind^knak

nem hisz az^ft vaiiair^'juk szuneleb^n

lopva ibbbfln fe];erivoztek flnnak a Di^onyo^

AH-jmheli becsi boltnak 3 efm6t Mmdezekkel

e^vun. mini az a kapott oszta1yi!atb6l ki-

turuk 3 nyugati anal aitalaban elegeden wolt

mmdenki. A Snc^n cegWI m.egsittJkolt

alacsany brszinvonal nam vaUozott, a be-

rendezesek el^rhotfiek. s6t ahhoz kepesi.

nogy mil nyiiitanak. a nyugsts piacan olcso-

nak »s itelhsitr3ek Az egyetlan hannas osz-

talyzatot ad6 inkvizitor ugy ftelte meg, a

muszaki szinvonal alapj^n olcsbbb is le-

hetne: 6 inkabb uzletpolitikat sejt az ar

mcgott; egy potom aru alapgephez dr^gabb

kieaeszitG berendezeseket gyartanak. A gyart6

szempontjab6l egyebkent naqyon okos uzlet-

politika.

2. kin: magyaror-
r szagi ar
A Bizom^nyi Aruh^z

elfogadott arait vet-

tuk alapul (Interface

20 ezer, Microdrive

25 ezer forint) es

- szokas szerint -

inkvizftoraink elege-

detlenek voltak. Erdekes a sz6r£sa az osz-

talvzaToknak. hiszen a kettes e& a negyps

kczott minden erdemjeoy megialalhato, Mi-

ut5n a vermesebbek szamon kertek, hogy

ki metreszelt negyest adm a magyararszagi

Arra - k<derirlT f hogy a Sinclair Kpusij .gd-

pekn^f lehelseges ketfele megkozeiites most

baiou Akik ogyszerOsn a nyugati a^a^hc?/

viszonydanak. felhaborltonak tartjAk a mag as

atszamftasi kulcsor. Akik azonban abb*)

indulnak ki. hogy meg fgy is ez Magyar-

orszagon a legolcsdbb - majdhogynem ]

eJerhetfi ^ru - gep magasabb oszt^lyzatot

adtak. Igy e>thet<5bb a k^t inkvizftor altal

adott negyes.

3. kin: kezelhetd-

seg
Ebben a ki'nban azt

pr6baltuk vizsgalni,

hogy a teljes rend-

szer (szam(t6g£p -

interface - h3tte>-

mem6ria) milyen

eoyszeruen hasznal-

haiG, milyen gyorsan konnyan erheto ct

pragrambil vagy direkt utesltassal Mini az

osrt^lyzatb^l kit&nik, inkvizftoraink nem vol-

tak elegedeUek ezzel, volt aki igv togalma-

jott: ,.iyk ho^u^poku^z kail ahhoz. nogy

egyaital^n megmozdul|on" f A te>y igaz.

\6 nehany csHUgot #s idezdjalet kell bofrnr.

mire a Microdnvn rue-gta«ai wa^mit, mGgis

van rnagyarazata a jobb D5?ialyzatoknak is

Ez^k az ufonnan kifajlasztett eSzkb?ok egy

megiahatdsan bonyolull rendszer kiepltesei

15 lehotfive lesz^k. Az Interface 1 konstmk-

ci6ja olyan, hogy osszesen 64 Spectrum

szamttog^p oss/akapcsGiasara alkalmas. egy

alapgephoz pedrg maximahsan nynlc MicfO-

driviir kdtbet6. Igy erthetCcn banvolultabb

utaaitawkra van szuksag, hogy a tobb le-

hetseges c^ailakozas leozul a o^P rmndi-7

valasrtani ludjon. K^tsegl^en. elegansabb

megoldas lett volna, ha egySZerObb rend^

szer esat^n egyszefybb uJasftassal mozgat-

hato a gap, de talin eln6zhatj3 ez a kts te&n

l-.iba ETdeksr, adat. hogv AngiiAban dppen

azen fogadiak el iskolai szamitoyepnek a

SpaciTumot. men azt a btzonyos 64 -as ki-

epiiAst leh^v^ tesn Igv ugyanis - egv

kepemyrlre dolgozva a lanAr »s a d<ekok

kozosen Jrhalnak progiamot. okiatasi cebkra

tehat kivalrjan megfclel. Oromleli hir lenne,

ha ugyanezt a hazai iskolaszamtt6gepr&l is

eimondhatn^nk Remenykedve neztek &gy-

masra rnkvizltoraink, amikor azt k^rdeztuk.

van e valakinek tapasziafata ilyan ossze-

kapc&olasrdl. sa?no& azonban komoiyabO

szerv9z3 munkara "enne szuksag ahhoz.

hogy itthon ilyen mennyisegu gepet egyszer

osszeszedjunk- Tai^n ma]d egy m^sik vaMa-

tasna]

4. kin: kompatibi-
litas

Megkozelftdleg ha-

sonl6 kin sem sze-

repelt eddig soha

Vallatbnkban. ami-

nek alapveta oka az,

hogy a szemelyi sza-

mft6g6pek egymas-

sal apyattalan nem kompattbihsek. l^hat

amiiyen program as egyik g^pen fuitathato.

azt a masikra kell imi. Ez gyakran meg az

azonos Upuscsaladba tartozo bErrenaez^sak-

0 -s fgy van {ZXB1. Spectrum vagy VIC 20.

Commodore 641 Az azcnban jogos igerry,

hogy egy a<apgep tbbbti&ie hatiermemdtiabdl

azonos programoVal be tudjon otvasni

Sajnos a Spectrum Microdfrve korYStrualasa-

n^l azt az igenyt sem ludtak kialegftenl.

A r(?gebben keszuit. naim^l kazettan tarolt

programok nem olva&hatdk be g^pbe.

csak akkof. ha az Interface 1 -et es a Micro-
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dnve-ot lekapcsofjuk. Igy persze az atjatszas

is meglehetbsen bonyolult. programoz6i
varazslatokat kel! vegezni ahhoz, hogy egy
kazertSn tarolt regebbi program Microdnve-
rbl futtathato legyen. Ennek ellenere a

kompatibilitas magas osztalyzatot kapott.

ami tal^n annak az eredmenye. hogy inkvizf-

toraink hozz^rtb szakemberek, igy a ..prog-

ramlopas" es -masoISs osszes fortelyat jbl

ismenk. Az egyszeru felhaszn^lb azonban
sokat szenvedhei ezzel.

5. kin: a kazetta
konstrukcidja
Sok talalgatas elfizte

meg a Microdrive

megjelen6s6t. Vol-

tak, akik biztosan

tudtak, hogy lemezt

rejt az igazan ,,mik-

roszkopikus" mSretu
muanyag doboz. Masok specials szaiagot

tippettek. Ma mar nem tftok. hogy egy ki-

tunb minbsegu szaJagrbl van sz6, de a ka-

zetta konstrukcibj£t inkvizftoraink kbzuf is

csak egy ember ismerte. Ennek oka talan az.

hogy a 2000 fonntos kazettat szbrakozasbbl
nem szokas szetszedni. Szalagszakadas miatt

kerult sor a tanufsagos operacibra, amely
sor£n kiderult. hogy kb. 5 meter hosszu
vegtelenitett szafagot tartalmaz a kazetta.

A v4gtelenft6s rendszere nem kuionbbzik
a kismeretu, gyerekeknek keszult filmnezb"

berendezestbl vagy - akik ezt jobban isme-
nk - az AKAI c£g altaf bevezetett nyolcs£vos
Cartridge e!nevez6su magnetofonkazettatbl.
A szalag a fej elbtt elfutva egy nagyobb 3t-

merbju dob kulsb" palastjan folyamatosan
tekeredik, majd a dob belsejeben alul. egy-
szer megtekerve kerul vissza a fejhez. Mind-
ebbbl tehat kiderul. hogy a konstrukcib nem
uj, nem kulbnbsebben szellemes. ami megis
mdokolia a magas osztalyzatot, az inkabb a

meret. Ha n£hany evvel ezelfltt egy szamf-
t^stechnikusnak azt mondtak volna, hogy
otszor bt centrmeterben 100 kbyte elfer,

nyilvan kisse" mulatsagosnak talalta volna

a fantazmagbri£t. A teny viszont t6ny, benne
van. A kazettak kozott nemi elte>6s tapasz-

talhatb, amit inkvizftoraink tbbbfelek^ppen
magyaraznak. az egyik lehetsSges indok
az. hogy a szalaghossz nem pontosan egy-
forma minden kazettaban Nehany centi-

metres efteres mar kbyte-okat eredm6nyez-
het. Ket megjegyzes inkvizitorainktbl a

konstrukcibra vonatkozban: ,.zsenialisan egy-
szeru!" es ..primiTiven megbfzhatatlan". Mu-
szaki erdekesse*g, ami a kazettahoz kap-
csolbdik. de inkabb a Microdrive intelligens

voltat bizonyftja, hogy amennyiben velet-

lenul meggyurbdik a szalag valahol. arra

a teruletre a drive automatikusan nem rbgzft

informacibt. Igy esetleg egy-k6t kbyte-tal

csbkkent a kapacitas, de biztosan jb a fel-

vetel.

6. kin: a kazetta
ara a nyugati pia-

con (5 angol font)

Az osztalyzat nem
valami fenyes, ami
azt jelenti. hogy a

kazetta meg kint is

el^g draga. Inkvizf-

toraink megegyeztek
abban. hogy a konstrukcib es a benne levo*

anyag nem indokolja a magas arat. valb-

szfnubb, hogy itt ugyes uzletpolitikarbl van
szb: oicsbn vasarolhat barki alapgepet. a

penferiak mar kicsit dragabbak, amibbl pe-

dig a legtbbb kell. tehat a kazetta ara mdo-
kolatlanul magas. Ez azeVt is bosszantb.

mert term^szetesen ezt a tfpusu kazettat

kiza>blag a Sinclair c6g keszfti. £rdekes in-

form^cib az a szokatlan dolog is. hogy je-

lenleg gyakran meg a nyugati piacon £
hiSnycikk a kazetta,^ ^

7. kin: a kazetta
magyarorszagi ara

(2000 Ft)

Az osztalyzathoz sok

kommentar nem
kell, ugy latszik a

fentiekben let rt mo-
nopolista uzletpoli-

tika itthon meg ered-

menyesebb. Bar valaki ugy logalmazott.

hogy „ez csak f6lre6rt6s lehet".



Kinpadon
a SPECTRUM MICRODRIVE ~r**

JB. kfn: a rendszer
- megbfzhatdsaga
Ez ismet olyan t£ma,

amit 6nSII6an nem
lehet vizsgalni,- csak

a hSrmas rendszert

egyutt. Alapvet<5

problema, amit tob-

ben felvetettek, hogy

a felszerelt Interface 1 az alapgeppel egyutt

er<5sen melegszik. Hallottunk erre mar zse-

niahs muszaki megoldasokat (gyufasskatu-

lyat kell alatenni. modernebbek radirgumit

is hasznalhatnak), de eddig meg a Sinclair

ceg nem vasarolta meg ezeket a szabadal-

makat. Masik gyakori hibalehetfiseg a csat-

Iakoz6pontokn£l adodik. raadasul, ha egy

csat!akoz6 eltorik. nem lehet ujat 200 krlo-

, meteren be'ul beszerezm.

9. kfn : a gephez
adott dokumentd-
cio
A gepkonyv kizaro-

lag hasznalati leirast

tartalmaz. I nkvizi-

toraink velenienye

szennt ez ahhoz ep-

pen el6g. hogy hasz-

naini lehessen a berendezest, Stlagfelhasz-

nal6nak tehat megfelel. Aki komolyabban

szerelne belepiszkalni a dolgokba, az viszont

semmit nem tud meg. meg alapveto mu-

szaki adatok sincsenek feltuntetve. Hiaba no.

a Sinclair ceg tud titkot tartani.

10. kin: gyorsasdg
lit az adatok elerhe-

t5segi sebessegerfil

van $z6. ami nem
azonos az adat^tvi-

teli sebessegge!. Te-

hat arrol, hogy egy
megadott programot

vagy mas rbgzitett

informacitit milyen gyorsan tala! meg a

Microdrive. Tobben szemrehany6an emlftet-

tek. hogy a tervezes idoszakaban nagyobb

sebesseget igert a ceg, a val6sagos viszont

a 7 masodperces maximahs eleresi ido.

Az oszttilyzat megis eleg magas, hiszen ez

meg igy is gyorsabb, mint p£ld£ul a Com-
modore-rendszer

11. kin: szolgalta-

tasok
Azt igyekszunk csz-

talyozni, hogy a

rendszer milyen le-

hetosegeket rejt ma-
gaban. m'lyen szol-

galtatSsokat kepes

nyujtani. tnkvizito-

raink efegedettek, hiszen ez a rendszer csi-

rajaban. neha nehezkcsen, de lenyegeben

rr indent lud. amit kumolyabb gepek. Ugysr^

skkor van nthanv specialirSsa is A 64

Spectrum csszekapcsotist lehetdseget mar

emlftetUik. nem volt sz6 azonban mag arroL

hogv egy alapgdphe? maximal isan nyo!c

Microdrive is kothetG. A Sinclair ceg aiAnlSsa

szerint harom Microdrive- val vege7heiG> kd-

nyelmesen az adatfeldolgozasi feladatok,

egyik inkvizitorunk velemenye szerint azon-

ban ez nem jelent 300 kbyte hattermem6riat,

csak haromszor 100-at. Egyebkent a nvolc

microdnve-os kiepi'tesrGI senkinek nines

tapasztalata, ennyit egy helyen meg senki

sem latott

-1 kin : szubjektiv

& velemeny
Kommentar nem
kell hozza, jnkvizi-

toraink tobbs6ge

megszerette ezt az

els6 Icitasra mulatsa-

gos. tudSsara nezve

azonban bamulatos

masmat. Valamennyien egyetertettek abban,

hogy a Spectrum zsenialis konstnjkcidja

melle torvenyszeru volt kifejiesztem a gyors

hattermemtfriat, es abban, hogy ezzel a gep

lehetfise-gei nagymertekben novekedtek. A
Sinclair c6g ismet olyat csinatt. ami olesd.

de a neh^ny h^napos tapasztalat alapjan

tisztessegesen mukodik.
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HOZZASZOLAS AZ AIRCOMP VALLATOHOZ

A BIT-LET-ben clvastam az AIRCOMP teszteleset Meglepett a

BASIC- /a adott gyenge oszraJyzat. Egy 4uan at a ,5zappantart6ri"

is programozok £s - g^pkonyv hi^nyaban - magam is lalaltam idbb

..finomsagor a nyeivb*n. R ame Iem t az uj gdpkbnyvborr telfedik & le-

hetG&ig&kei azok szamara. akiknek nines rdeiuk kstapaszTalni Hireket

A gep - kulondsen BASIC-ja mi all - tobbre hivatctt a par szazas sze^

oanaL A sok \6 iulafdonsag kozul egyik a stringkezotese. amil iiysn

formaban sem a HT-IOBOZ. sem a Cammodora 64 nern tad. Ezefc a

gepek, ha pi. A$-be egy fuggvenyt adunk be (x 2 + 3x-2x5 )x meg-

adasa (Jtan VAL(A3)-re nern szarnoJjak ki a kifejezes erteket, igy eleg

koruimenyes egy-egy fuggv^ny bevrtele. Az AIRCOMP-nal egy-

szerubb a dolog. Ha pi. egy egyenlet gyokeit akarjuk kiszannaln]

(a Newton-Raphson mddszer), az egyenlet es denvaltjanak bevitelet

egyszeiu INPUTTAL megoldhatjuk:

10 J N PUT "AZ EGYENLET"; AS

20 INPUT "A DERIVALT"; BS

30 INPUT ' KEZDETI X ERTEK",X

40 X = X-(VAL(A$) / VAL{B$))

50 IF ABS (VAL(A$) / VAI_(B$) ) 1 E-7 THEN GOTO 40

60 PRINT "AZ EGYIK GYOK", X

70 GOTO 30

a programocska termeszetB&er a fdhaszn5IAsl6l tuggflen jav[T-

hatd, bflvithetfi. (A poUnom gyokeit pi hafmadfoksi agyefifaTnAt a

kezdetf X- 1 0000,0;-1 0000-nel megkapjuk. Celszeru a befraskor

pi x t 2 alak belyett az X*X -et hasznalni, men a gep regativ szamokat

nem tud hatvanyozni )

Szerintem oz egy nagyon jo I hasznalhato interpreter, tbbbut etdeniel

gep. EnnyiL az AIRCOMP vedelmeben. Ha van ra lehe-^cseg, szive

sen reszt vennek a PRtMO tesztei^seben Remelem, az a gep is sok

keliennes -negiepetest xartogat.

Kovacs Barna sgyetenai hallgato, Szeged, Szillers ut 51 /b

Kba/onjuk hozzasrdJasat. Ami Jevele utolsd rnondaiait iKeii: egyelAre

eikApSQ^sLink sjnes r6la. mikor kerul sor a PRiMO teS£ialMfe.

TttdjBij m^g meg sem jelont a @dp. amikor fblaj^nlotluk a gySrtdnak

- adna kolcson fa^teJ^sre 1-2 g£pel inkvizitoiainknak M^gis jbl

jdn egv kis ingyan rpkJ^m Pertze mmdent meglg^rtek, Az6ta tafofyt

ft£j£vnyi vrz a Mississrppin^ de a primflsok nam nagyon izgatflk

magukat. hogy sorra keruinek-e valaha a Vallatbban.

OCT

MV

A szerkeszto azert van,

hogy a lap olyan legyen,

mint amiiyenek az otvasoi!
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A 16 bites INC es DEC utasitasok utan most a 8 bites INC 6s DEC

utasitasokat ismertetjuk:

Utasitas: Kddja: Flagek:
$ N HC Z P/V

INC r 8*r+4 1
V

E
0 $

INC (IX + d) DDH 34H ill. 221 52 r
V I

o
|

INC (lY + d) FDH 34H ill. 253 52 . i
V

t
0

I

DEC r 8*r+5 i
V

1 1 I

DEC (IX + d) DDH 35H ill. 221 53 V
t 1 t

DEC (lY + d) FDH 35H ill. 253 53 i
V

1
1

1

Az r erteke 0 -7 lehet. az LD utasftasoknal megszokott modon, vagyis

^egyes regiszterek szamozasa:

A B C D E H L (HL)

7 0 1 2 3 4 5 6

Tehat INC C k6dja 8*1+4 = 12, DEC (HL) k6dja 8*6+5 = 53 a tlzes

szamrendszerben. Emlekeztetunk ra:

DEC HL a HL regiszterparban tarolt 16 bites szamot csokkenti

eggyel:

DEC (HL) a HL regiszterparban tarolt szSmot valtozatlanul hagyja,

hanem ezt a szamot mint mem6riacfmet Srtelmezve az illetfl mem6ria-

rekesz tartalmat csokkenti eggyel.

A HL-re vonatkozo utasltaskdd ele kifrva a 221. ill. 253 utasitaskodot

az eddigi szokasnak megfelel6en, IX-re ill. lY-ra vonatkoz6 utasftast

kapunk! Ezek az utasftasok azonban nem 2, hanem 3 byte-osak.

pi.:

Az utasfiaskodok tablazataban a . azt jelenti, hogy az illetfl bit nem

valtozik a muvelet elvegzese soran. f
jeloli, hogy a bit erteke a mu-

velet vegeredmSnyetol fugg, 0 ill. 1 pedig azt. hogy a bit erteke a

vegeredmenytfil fuggetlenul 0. ill. 1 lesz.

A P/V oszlopban a V arra utal, hogy ez a bit a muvelet vegzese soran

tulcsordulasjelzo szerepet tolt be.

fooiuk kkd Most csak annyii. ha az INC vagy DEC mftvelet ^
erfldmeny* Q lesz, akkor aZbitl 1w. egyfibMni a Z brt 0, Ne cso-

dalkcw/unk: az LNCeredmenye is lehel 0 ugyams 256 + 1 elvegzSsekor

az aredmeny 0. es a Z bit 1 Issz, Az S egyszeruen a vegeredmeny

legmagasabb helyierteku ("?-) bitji&nek mSsolata.

A flagek szerepe majd akkor lesz vilagos, ha eriekuket fel tudjuk

hasznalni (pi. fclt^teles ugro utasftasokban).

A kovetkezo utasftas. amivel megismerkedhetunk, a 8 bites dssze-

adas:

Utasitas:

ADD A,r

ADD A. (IX+d)

ADD A. (!Y+d)

ADD A, n

K6dja:

1 28+

r

DDH 86H ill

FDH 86H ill.

C6H ill. 198

221 134
253 134

Flagek
C Z P/V

t

t

s
V

!

V |

v
t

v t

IM

0
0
0
0

H
:

1

I

i

Az utasitasok k6dolasanal ne felejtkezzunk meg arrdl hogy az

(IX+d) ill (IY+d) tipusuak eseteben a k6d 3 byte-ot toglai ei a

mem6riaban: az els6 kettS a tablazatban szereplo 2 byte, a harmadik

a d Erteke (1 byte).

Az ADD A n forma kddolasa ket byte-on tortenik. a masodik n

erteke: amennyit az A regiszter tartalmahoz hozza kell adni. A veg-

eredm^ny minden esetben az A regiszterbe kerul.

Ha pi. A tartalma 42
C tartalma 57

akkor a 129 kodu ADD A.C hatasara A tartalma 99 lesz, C valtozat-

lanul 57 marad.

De mi lesz a 112+107 vagy a

112+157
osszead^s eredmenye?

KEserletezesre kaphat6 Olvasbinknak egy kis BASIC
:

programpt ajan-

lunk a HT 1080 Z-re kidolgozott valtozatban. (Irtak: Branyi Uszlo

es Sienttornyai Laszl6.) Gepi kodu reszlete az ADD utasftast hajtja

INC (IX+d), ha d=C2H. akkor a programtarban:

DD 34 C 2 , vagyis

221 52 194

Cban tarolhato. A d a DJNZ kapcsSn megismert dis szerep£t jatssza:

rocesszor az IX regiszter tartalmanak valtozatlanul hagyasaval

amftja az IX+d osszeget majd ezt mem6riacfmkent ertelmezve

csokkenti a szoban forgo memdriarekesz tartalmat.

A kodak felBorolasanal Ojdonsag a ..Ftagck' rovat. A sarozat negyedik

r^szeben (1R84. julius mar emirtattuk, hogy a ZflO processzornak

vart egy F jelO regtoero. A PUSH U POP utasftasoknal (8./^
1S84. augusztus 16.) szo volt az F regi37ler elertserol Mostam uta-

sitasainkban azonban nagyon fontos szmephez jut a2 F regiBtter

az INC vegrehajtass soran nemcsak az utasftasban kijcJolt regiszter

ill, memoriar^kcsz tartalma valtozik. hanem a? F eg yes biliai is,

Ezek&t » biteket mint jeJzoket [f3ag - zasztd) hasznal|ftk efly&s utasi-

tasok. Korabban az^rt nam a-mlageltuk, mert a 19 bites INC e& DEC

utasitasokat is beleanve - az fcddig ismenetett utasitasok nem mfioo-

sltottak az F biTjeit. (Szigoruan n^zve a^ LD A, 1 es az LD A. R ki-

veteiek, mbdosftjak a flageket.)

Az F regiszter 8 bitje kozul 6 bit kapott nevet a Z 80 lefrasban:

1 0

"ZERO" > "MEM HflSZNflLT"
, "HALF

r
s z X « tx P/V N C

10 REMflB+F
20 DIM B*<7)
30 DflTR "SIGNUM (EL0JEL)'
CflRRV^ "NEM HflSZNRLT"

33 DRTH "PAR I TV/OVERFLOW'S "KIVWflS% "CflRRV"

40 DATA 33,236*66,126,35/134,245,193,35,119/35,113.201
50 FOR N=7 TO 0 STEP -1

60 READ B*<N)
70 NEXT
60 FOR N*17138 TO 17150
90 READ P
100 POKE N/P
110 NEXT
120 CLS

INPUT *"A' ERTEKE";

A

IF A<0 OR R>255 THEN 130
150 POKE 17134,

A

160 INPUT " '3' ERTEKE" ;B

170 IF B<0 OR B>255 THEN 160
180 POKE 17135/

B

190 POKE 16526,242
200 POKE 16527,66
210 C-USRC0)
220 PRINT "AZ 0SSZEG PEEK< 17136)
230 F-PEEKC 17137)
240 FOR N-7 TO 0 STEP -1

250 PRINT B*<N>,
260 IF F>»21N THEN F-F-2TN = PRINT "^1" ELSE PRINT "0"

270 NEXT
280 GOTO 130

130
140

S; Sign (elojel)

Z: Zero (nulla)

H: Half carry (BCD atvitel)

i p/V: Parity / Overflow (javitas/tulcsordulas)

IN: kivonas

C: Carry (atvitel)

vegre, a BASIC pedig kijelzi, az F regiszter b.tjeit Javasoljuk hogy

i6l figyeljek meg, milyen osszeadasok eredmenyenel lesz a I flag

erteke 1 (Vigyazat! a C regiszternek nines semmi koze a C tlagnez

csak a nevuk hasonl6') A programot vegyuk fel kazettara mert csak

egyszer indithat6 el biztonsagosan !
Sz6*eiy jeno



Kedves olvasdink, hiszik, nem hiszik,

eppen egy eve tdrtent, hogy a hazai

sajtovitagba berobbant egy uj „lapocs»

ka'\ az OTLET szdmitastechnikai mel-
leklete, a BIT-LET! Kepzelhetik, mi-

lyen megrdkdnyddessel vettuk tudo-
masul mi, a lap keszitSi, hogy lapunk
pillanatok afatt elfogyott. Ennel csak

az jelent nagyobb oromdt es nemi meg-
lepetest, hogy az erdekltides voltakep-
pen az6ta sem csokkent. Az eddig
megjelent tizenegy szdm koziil leg-

aldhb hat hianycikkent fejezte be palya-

futasat az ujsagosoknal. Mondjdk, hogy
az ondicseret mindig budds. Igy Mt
tovabbi melldongetls helyett hadd
mondjuk el tinnek, kedves BIT-LET-
hiv5 olvas6nk f hogy az6rt vannak m6g
gondjaink, fgy a tizenkettedik szdm ko-
rtil is. Kev6s a p§nziink, egyetlen szA-

mitdgep van a szerkesztfisdgiinkben -

az is csak n£ha mukddik -, egyetlen -

egy vilaghi'rG as szfnvonalu mikro-

ppa' Megmi oregedtem egy evel
- Kivanom a BIT-LET nek {es magamnak) hogy a

kovetkezb nehany evben sokkai kevesebbet dolgozhas
sak: pedagbgusok es diakok szazai arasszak el

a szerkeszt6seget zsenialis es hasznos oileteikkel

iiiewe azok megval6siiasaval

- Kivanom a BIT LET-nek, hogy a Sinclair

es a Commodore c£g kozas kepviselOje rerdepelve

konyorogion, hogy A kemeny" fonntos, hatalmas
rnagydrorszagi piacrfc valo tekinieitel vegre hirdethes-

sen a BIT-LET-ben

- Mivel eppen rohanok, igy csak annyit mondhalok_
meg szaz evet a BIT-LET-nek'

- Sok-sok lelkes olvasbt es sok olvasoi leveiel Itt nem
az olyan tevelekre gondolok amikben a Spectrum
becsi a>3t kercfezik hanem olleiekre, erdekes kozlesekre,

hozzaszblasokra, programaianlatokra.
- A f6K harmad- stb gepnyerbnek sok-sok kisorso-
Iand6 nyeremenyt es kevesebb olyan megfejifll,

aki a n£gy mondatban" megoldhatb feladatot
nzenket oldalon keresztul bizonyirja.
- A Vallatbnak minei tbbb vailatni valb gepet
-A Hirrovatnak tbbb hazai vonatkozdsu |6 hin pi.:

A csmcseianyai tsz mellekuzemaga megkezdte az

IFICOM nevO mikrokomputer gyanasat. mely
kompanbilis az IBM PCjr-rel Ara kb. 8000 fonnt lesz,

s ez evben varhatban 20 000 darabol exportalunk
betole Japa-nba

!

- Mindenki a Super BIT-LET-et bhajtja Amit en
szeretnek, az ennel sokkai heikoznapibb
1 Angyal (szerkesztbnkl ne az utolsb ejjel joj jon ra

hogy lehetne meg _iobb a masnap nyomdaba indulb

lapszanr
2. Imrenek (Domokos. a tordelb) a vemyomasa
ne emelkedjen veszes magassagokba, amikor egy-egy
uj „trukkot" kell megbeszelnie a riyomdaval.

3. Jbmagam pecfig a Personal Computing taviratat

varom, metyben csillagaszati honorariumert laptervezb

grafikusnak szerzfidtetnenek - s en akkor

a BIT-LET-et valasztom

!

- Szines boritbt. szep fekete betuket,

valamivel feherebb papirl.

sarga ingyseget a konkurrencianak.
sok zofd szinu bankjegyet a lap penztaranak,
rbzsaszin felhfiket az oJvasbknak,
es mmdehhez szep almokat!

SI i Minsn-EH4IEAI Mi LLE KLET SHFrEMItfl



szamitog&pes ujsag sem ja> hozzank, 5
raaddsul meg a hozzdnk e>kez6 leve-
lekre is vdlaszolnunk kell! Kepzelhetik!
Kepzeljek, ennek ellene>e a tizenkette-
dik szam utan meg fog jelenni a tizen-
harmadik is! Ne csuggedjenek ! Ink£bb
tartsanak velunk szulet£snapunk alkal-

maval egy kis tuzeskedesre. Az al&bbi
kepeken a BIT- LET elmult tizenk£t
hdnapjdban rendszeresen dolgoz6 mun-
kata>sainkat Idthatjak. Megk4rtuk 5ket,
hogy a p6zol£s eldtt vagy utdn vessek
papirra roviden, mit kivannak maguk-
nak, iltetve a BIT-LET-nek a csecsemo-
kori szuletesnap alkalm£b6l 1

- Azt kivanom, hogy a hiranyaga olyan gazdag
legyen. hogv idflsebb japiestvGrei". Byte. Personal
Computing stb szerkeszioinek gondot okozzon
mi| is vegyen M belo^e

tgy biTfetnyit komolyabban pedig azt szeretneni,
ha oJvas6k6zons6g6t , felnfiimek" nyilviniiana" 6s segit-

s6get tudna adm a mikrogGpeket otthon is alkalmazd
nem szamriastechnikusoknak. ertelmes cGlok meg-
val6sitasahoz

...vanom hoo,v Magyarois/agon oisokent a mi

S2erkesziosegunk erje el hogv a lapoc szamn6g£pen
lorcleihessuk keszithe*.suk Kivanom magunknak
hogy vegre valoban elkeszitbu* aj! a 100 oldalas

BIT LET Magazim ameiy edcJig; szarnamk lecjerdeke-

sebo anyagaii taria mazna, 5 amelyei ez :daig csak
lusiasagunk mi an nem csmahunk meg'
(Maid karacsonyi megiepe:esnek 1

) Ja es kivanom,
hogy r ^ sak a BIT { El szyrkesztoie leghobb v^gyai

koze tariozzon hogy meylatoginriasson nehciny

vilagh.ru mikioszami^gfipes magazim hanem mondjuk
a Persona! Computer World a Your Computer,
a Byte, a Chip es a Creauv Computing szerkeszloi

esedezzenek telexeikben hogv idejohessenek es meg-
DeszSlhessek velem, hogy is kell rl yen sapot csmalni

'

Htszik, vagy nem hiszik. Csillag Piter - aki azota mar ,,bakaruhdban
olvassa lapunkat - megtanitotta a ZX81-et beszelni.
Hogy hogyan, ez kiderul, ha elolvassak az al£bbiakat.

A 8IT-LET 3. szamaban olvashattuk, hogyan lehet ZX81 -et zenere bfrni. ZX81 -unk azon-

ban ennel sokkal tobbre is kepes. Tetszoleges hanghatasokat (besz^d, zene stb ) kepes

mem6najaban elraktarozm, 6s azt barmikor megismetelni.

A program g6pi k6dban irddott. amely n6hany BASIC sorral van kiegeszftve. A gept k6du
r6szt a 0 REM sor tartalmazza. Ennek betolt^se a program eJs6 reszenek futtatasaval tor-

lenik. Figyefem ! A programot 1 kB-os g£pbe frjuk be. kulonben az nem fog a tarban

elfernk A betolTflprogram elsS soraba a REM utan 80 db Z betut frjunk, Ennek hely^re

kerul majd a gepi k6du program A hexadecimalis szamokat egyeseVel frjuk be a tablazat

alapjan. Ezutan toroljuk ki a 2-6 sorokat, t'rjuk be a POKE 16510. 0 6s FAST parancsokat,

majd a programot vegyuk fel kazettara. A program futtatasahoz csatlakoztassuk gepiinkhoz

a 16 kB-os memdrtat. frjuk be sorrendben a kovetkezfl parancsokat:

POKE 16388, 0
POKE 16389, 66
NEW
majd oivassuk be a kazettara felvett programot. Az eltaroland6 jelet a szam(t6gep EAR
feliratu aljzatan keresztul vezessuk be. Ez celszeruen egy kazettara felvett szbveg legyen.

A program RUN-nal indul. ekkor kb. 1 5 masodpercig tart a beolvasas. Kozben a k6perny(5n

hason)6 csikokat kell latnunk, mint amikor programot toltunk be. Ezutin a g^p MIC ki-

menetere csatlakoztassunk egy er6stt<5t, s nyomjunk meg egy tetszoleges gombot. Az ero-

sit6ben meg kell szdJaJni az eltarolt hangnak. A hangmmds^g termeszetesen nem valami

csodalatos, Roviden talan fgy lehetne jellemezm
:
^^rthetd".

Vegul n^hany inform^ci6 azoknak, akik programomat tovabb szeretn^k fejleszteni.

A 16532-16562 cimeken talalhato a beolvas6, a 16563-16593 cimeken a visszajatsz6

programr^sz. A 16533-16534 illetve 16564-16565 cimeken talalhatd 4200H cimtol

kezdOdik a betoltott hang tarolasa. A 16559 es 15590 cimeken talalhatb 80H jelzj a ta-

rol6 v6g6t. Mind a ket programreszlet tartalmaz egy-egy id<5huz6 ciklust. Ezeknek hosszat

a 16550 es 16581 cimeken talalhat6 byte-ok allitjak be. Ezeknek atlrasaval gyorsithatjuk

vagy lassithatjuk a gepben tarolt hang lejatszasat, valamint m6dosfthatjuk a tarolt hang-

minta hosszat.

t REM ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZ2ZZZZZ2ZZZZZZZZZ22
ZZZZ2ZZZZZZZ2ZZZ2ZZZZZZZZ

2 FOR 1=16514 TO 16593
3 INPUT R*
4 POKE I,16*CQDE fl*+C0DE ft$C2

)-476
5 NEXT I

6 STOP
10 RAND USR 16532
20 PAUSE 4E4
30 RRNH USR 16563
40 GOTO 20

—i,

80 80 80 AS 9B 80 fi8 B6
Rl Bl Bl ft6 RC 80 80 30
76 76 21 00 42 IE 00 37
CB 13 38 0D DB FE 17 38
02 D3 FF 86 19 10 FE 13

EF 73 23 7C FE 80 20 E5
C9 21 00 42 5E 37 CB 13

23 0F 30 04 DB FE 18 02
D3 FF 06 19 10 FE R7 18

ED 23 7C FE 80 20 E5 C9

Wl M FT ASTECMklK Al MHLIKLEr i.^lfMirfl



Nem vita's, hogy az 7 983-1 984 -es tanGvforra-

dalmt I&p6s volt a hazai oktat^sugyben &pp-
ugy. mint a hazai sza'mita'stechnikd'ban. Meg-
mdult vGgre szervezett kereiek kozt a szAmi-

t6ge*p haszna'lata'nak. s - egy sz/nttet fel-

jebb — programoza'sa'nak oktata'sa minden
magyar kdze'rskofa'ban.

Hogy efWe forradaimt tenet ez a tan$v hoz-e?
Meg hogy a tavafy megkezdext munka ho-

gyan fofytatddik - ki ne lenne rS ktvAncsi?

Azok voftunk mt is, igy h£t tan4v eie/t

bas*6?get4sre k&restuk meg P&ris Gy&r-
gyot, a Tudom&nyszervez6si 4s Infor-
matikai IntGzet igazgatoj&t.
BIT-LET: - Kezdjuk nehany adattal. Many
mrkroszamltbgep van piltanatnyilag az isko-

lakban?
Paris Gyorgy: - Korulbelul 2500 g6p van
a kbzep- es felsboktatasi int£zmenyekben.
Ezeknek zbme HT, ma mar kevesebb az

ABC 80. s korulbelul 300-400 a Commo-
dore-ok, Spectrumok. ZX-ek s mas nyugeti,

illetve hazai gy3rtm3nyu g6pek szama.
BIT-LET: - Elegendb ez?
Paris: - Attbl fugg, hogy mire. A pillanat-

nyilag meglevb anyag! eszkozok semmi-
keppen sem teszik lehetbve, hogy a szakkcri

keretekbbl kilepjunk, s altalanossa £s kbte-

lezbve" tegyuk a szamita'stechnikat. Nem sze-

repel tehSt a kbzeljbvb terveiben, hogy a

szSmitbgep-alkalmazas tomeges oktatasat

megvaltoztassuk a programozas tomeges
oktatasaVa\ Ezek az ismeretek egyelbre csak
a szakkbrbkbe jarb Jegjobbakhoz jutnak el.

Persze ez is tomeget jelent, csak nem oleli

fbl a kbzeoiskolasok nagyobb resz£t. Egyeb-
ke'nt sem valtozott meg az a koncepcib,
miszerint a feladat a g6p hasznalatanak
a szamftastechnika alkalmazasi ismereteknek
a megtanitasa

!

BIT-LET: - Eszerint uj gepek vasarlasara

nem is kerui sor ebben a tanbvben?
Paris: - De igen I Termeszetesen a meglevb
anyagi eszkbzbket fblhasznaljuk, Ujabb ge-
pek kerulnek majd a kbzepiskolakba - s nem
is akSrmilyenek ' Szeretnenk ha mar az uj

6^ kbyte-os HT gepekkel bbvfthetnenk az

iskolak g£pparkjat. Celunk az, hogy a ,,g£pet

minden iskolaba" eel teljesulbse utan a ,.2-3

g£pet minden iskolaba" celkituzes is mielbbb
megvalbsuJjon.

BIT-LET: - A g£pek szamanak novelese

mellett gondolnak-e arra is, hogy a gepekhez
nagyon kellene a nyomtatb! Ez szinte el-

engedhetetlen felt£tele a programoz£s ok-

tatas^nak

!

Paris: - Szerintunk nem elengedhetetlen

feltetel, de jb ha van! Minden k^ppen szeret-

nenk, ha nem is ma, s nem is az idei tanev-

ben, de min£l elbbb legyen legal^bb egy
nyomtatb mindenutt. ahol egyn£l tbbb gep
van! Sbt azt is szeretnenk, ha floppy is

kerulhetne melie! Fontosnak tartjuk ezt,

nemcsak az6rt. mert igy jobban hasznalhatbk
a ge"pek, hanem mert a sz£mftbgep alkalma-

zasa soran jbvendb munkahelyeiken is

1 7 1 M I f I STtC H II I K ft I Mt LtJlLET - £ff PTEMIE

ezekkel az eszkozbkkel kibbvftett gepekkel

talSlkoznak majd a gyerekek. Mmdennek
persze komoly anyagi 6s muszaki elGfeltetelei

vannak Hiszen ma mar a printer illeszte'se' hez

szukseges interface megvas^rolhatb a HT
gephez, de a floppye" me'g nines ke'sz. Elsb

..kbrben" azt tartjuk reSlis ce'lkituze'snek.

hogy minden megyeszekhelyen legyen me'g

ebben a taneVben egy olyan hely-mondjuk
a pedagbgiai tovabbke'pzb kbzpontokban,
vagy valamelyik szamltbgepes klubban -

ahol szivesen I3tjak a pedagbgusokat. dia-

kokat. Ahova teh^t barmikor elmehetnek, ha

programkifrata"sra van szukse'guk-

BIT-LET: - Szamftbgepes klubokat emlftett

a megyesz^khelyeken. Vannak ilyenek min-

denutt?
Paris: - Meg nincsenek. Legalabbis nem
mindenutt. De a kbzeljbvb nagyon konkret

elke"pzel6sei kbzt szerepel az is, hogy a

Neumann Janos Szamrtbgeptudomanyi lar-

sas^g kezdemdnyezes^re kbzbsen mindenutt
mdftunk iiyen klubot. Ezek az oktatasi mun-
kat is segftfl kbzpontok, tapasztalatcsere fb-

rumok, a hobbi szintu e"s a ..profi" mikro-

sz^mitbgepes munkat egyarant segitb helyek

lenne"nek.

BIT-LET: - Besz^lgetesunkben eddig iskola

aJatt mindjg a kbz^piskolakat - elsbsorban a

gimnaziumokat £s szakkbzepiskol^kat 6rtet-

tuk. Mi lesz az altalanos iskolakkal? Mikcr
ismerkedhetnek meg a szamftbgeppel a leg-

kisebbek?
Paris: - Ha valamilyen forradalmi vaftozas

lesz ebben a taneVben, akkor az 6ppen az

altalanos iskol^kban varhatb. Mar regebben
elhat^roztuk ugyanis, hogy az rdei tanevben
elkezdjuk ezeknek a felszerele"s6t is. Sajnos
csak elkezdeni tudjuk, ami nem krz^rblag

anyagi ke'rdes! Bar hozza" keM Tennem. hogy
momentan penzzel sem gybznenk, hogy
4700 ^Ital^nos iskolanak g6pet adjunk.

De ennel is lenyegesebb dolog, hogy mig a

kbzbpiskoi^kban megengedhettuk, hogy
egyik percrol a masikra „bedobjuk" a sulikba

a gepeket ugyanezt az alsbfoku oktatasban

nem tehetjuk meg. Seni a di£kok, sem a tana'

-

rok miatt' Jbval komolyabb felkeszulesre

van szuks6g, nehogy tbbb kart okozzunk.

mint hasznot. Igy hat ebben a tanevben
amolyan kiserleti jelleggel az iskol^k egy
kis reszebe adunk gepet. Ezeknek az iskolak-

nak kiv^tel nelkul lesz szakmai patrbnusa -

vagy egy felsfloktat^si intezmSny. vagy egy
szakmatlag felkeszult szakintezmeny vagy
egyszeruen csak egy olyan kbz^piskola, ahol

jbl megy a szamftastechnika oktat^s. Az Or-

szagos Pedagbgiai I ntfeet feladata, hogy
bsszeaifitson egy kiserleti tananyagot s ehhez
szukseges kiadv^nyokat - ha nem is tan-

kbnyvet, de valamifele jegyzetet megjelen-

tessen. S termeszetesen mindemellett a kiser-

letben kbzremukbdC pedagbgusokat aprb-

l6kosan fbl kell keszitenunk a rajuk varb fel-

adatra 1

BIT-LET: - A pedagbgusokat k6pz5 intez-

m^nyek diakjai tanultak s tanulnak szamitas-

technikai ismereteket?

Paris: - A tanarkepzb tbiskolakon tbbb mint

15 £ve elkezdbdott az oktatas. A tanitbkep-

zbk most kapnak majd g6pet, eppen az em-
lftett altalanos iskolai kise^rlet kisz§lesit6senek.

folytat^sanak elfifelt6telek6nt.

BIT-LET: - Milyen g6pek kerulnek az alta-

lanos iskolakba? Hiszen a HT g£p kbrul igy

is voltak vitak. Az azonban szinte bizjos,

hogy egy 6-10 eves gyerek oktatasa>a j)
fika nelkuli g6p szinte alkalmatlan, de iSg-

alabbis nem tulsSgosan cs^bftb eszkbzi

Paris: - Sajnos erre a kerdbsre hatSrozott

valaszt ma m6g nem tudunk adni. Tbbbfele

prbbalkozasunk van. T2j6kozbdunk a lehe-

tbsegek kbzt. Sajnos nem minden potencialis

uzleti partner tunik megbizhatbnak. Akadt
c^g, amely lelkesen vallalta az altalanos isko-

lak felszerer^set. am a rnutatbba k^rt bt g6pet
hbnapok eitelte utan sem adta ide! Kbnnyen
lehet tehat hogy vegul is egyetlen partner-

k6nt ismet a HT marad, igaz most mar az uj

finomgrafikas g^ppel 1

BIT-LET: - Programnyelvek Van-e ma"r

valamifele elhatarozas ebben az ugyben.

Marad csak a BASIC vagy ha nem. mi jbn

helyette. mellette?

Paris: - A BASIC semmikeppen sem szunik

megi Ez az, ami biztos. Ugy gondoljuk, hogy
ez egyelbre a programozas eszperantbja, s

mint ilyet tovabbra is oktatni kell! Mellette

ha nem is erbltetni, de hagyni kell mas
nyelvek terjeszteset. oktatasat Kesbbb pedig

eJ kell hatarozm, hogy hoi milyen nyelveket

eVdemes tanltani. Az m^r ma is biztos, hogy
a felsboktatasban a PASCAL, a FORTH v
LOGO, az ELAN es a FORTRAN johet c^F
sorban sz^mitasba A kbzepiskolakban nagy
fantaziat latnank a FORTH nyelvben, raadasul

ez ma> keszen van. mukbdik a HT g^pen.
De hozza kell tennem, nem eldontbtt teny.

hogy ez lesz-e? Meg akarunk ne*zni mas
lehetbsegeket is. Az altalanos iskolakban

pedig igazan nagy sikere a LOGO-nak le-

hetne.

BIT-LET: - V£gul, hogy ki ne maradion
beszelget6sunkbbl; mr a helyzet a szamltbg^p,

oktat^st segltb eszkbzkent valb terjeszt^se-

vel. Hasznaljak?
Paris: - Azt hiszem, egyre tbbben. Kulbnb-

sen a nyelvszakos, valamint a biolbgia, k^mia

^s fizika szakos tana>ok vetettek bele magu-
kat a temaba, s egyre tobb programot k6-

szitenek, kin^lnak nekunk is megvete're.

Hogy ez a dolog is halad, azt ekesen bizo-

nyitja az a te"ny. hogy az elmult masfel

hbnap alatt mintegy 700 oktatast segitb prog-

ramot vasaroltak meg tblunk az iskolak, s

ezzel m3r majd h^romezerre emelkedett az

eladott kazettak szama. Ha ehhez meg hoz-

z^veszem, hogy minden kazettarbl legalabb

1-2 masolat keszul. nos akkor nyugodtan
mondhatom, hogy ma ma"r szinte nines olyan

kbzepiskola az orszagban ahol lega!6bb 1-2

tantargyban ne hasznalnak a sz^mftbgepet

!

i
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PROP-FINREC
alloeszkdz-nyilvantartasi programcsomag

A PROP- F I KB t C programcrsomag a szamvil&ii szernpontu a 1
16-

eszkozgazdalkodas teruleien hasznalhatb faj

FELHASZIMALASI LEHETOSGGEK
A kovetkezo feiadatok elveg/eset teszi iehetove:

• a? a I ceszkoz aciatainak naprakesz, on -line tip us u rsyilvantar*

tasat,

• az allbeszkozmozgasok rogzlteset,

• a? alloeszkozok ertekcsokkenesenok elszamolasat es

C
j leftfir szamltogepes feldolgozasat.

lTALANOS jellemzok
A rendszer ket dialog cs egy batch programbol ail Fzek

• az AEGR alloeszkoz-nyilvantartasi vogzo dialog karbaniarto

program,

• az ERTCSOKK az alioeszkozok ertekcsokkenesct ulszamolo batch

program es

• a LlSTAZC a rendszer hstait eloaiiito dialog program

Az AEGR dialog program segitseaevel lehct on-line modon a

rendszer ket torzsallornanyat letrehozmes karbantartani. A MASTLRFI
nevu fa'e-ban helyezkeanek el az afloeszkozadatok es az

egyes clloeszkozokhoz tartozo lettaradatok A STRUCTF1 tarolja

az egyes alloeszkozokhoz- tariozo tartozekok adatait Az alJoeszkozbk

rekordjai a leltan szamon keresztui clerhetoek. A tartozekrekordokhoz

csak az ailoeszkoz tarzsallomanyon keresztui lebet hozzaferni

Az allomanyok feleplteset es karbantartasat az AEGR a kovetkezo

negy funkcio segitsegevel valosftja meg felvitel, modositas, Tories es

iekerdezes

Az ERTCSOKK batch program hajtja vegre az alloeszkozok nc-

gyedeves ertekcsokkenesenek elszamolasat es az alldeszkozok

nuilara Irasat

A LISTAZO program segitsegevel lehct az ailoeszkoz-, a leltar-

es a tartozekadatokroJ, valamint a negyedeves ertekcsokkenesrol

es a nuilara leirt alloeszkozokrol hstakat lekerm

A programok jellemzoi
A rtjrcj^/er kf?/elsse kaptfrriyftn keresztij] tortenik A diatGgpTogra-

| '^ba val6 oejelantkezas ut&n> elsfl masakan a f*tfszot kell megadni

lata Lzutan kell a felhasznalo nevct es a feldolgozas datumat meg-
adni. Az ellenorzott es elfogadott datum iesz a feldolgozas idejen

a rendszerdatum A karbantarto es a listazo program eseten a kep-

ernyomaszkok teszjk iehetove a feldolgozas vezerieset is

Az AEGR program eseten a menuben tortenik az allomanyok -meg-

hatarozasa es a feldolgozas funkciojanak kivalasztasa. Az egyes

funkciokhoz tartozd maszkok vezerlosoraban pedig a feldolgozas

kovetkezo lepesero! kell donteni A torzsallomanyok kezelese hal

kepernyokepen keresztui tortenik. Mindharom allomanyhoz ket- ket

maszk tartozik. Az elso maszkon keil a feldolgozando rekord kulcsat

megadni. A masodik maszk a rekord adatait kezcli. Ugyanazon kep-

ernyovel es funkciokbddai tortenik a frle-ok kezdeti felepftese es

karbantartasa

A LISTAZO orogram eseten is a menuben valaszthatjuk ki a ken
listakat Lehetseges egyben az osszes tablo lekerese is Az egyes

hstak eloallftesahoz szukseges parametereket ez utan keli kulon-

kulon megadni. A kert tablo cloal Ktasa utan donthetunk. hogy a fel-

dolgozas! folytatjuk vagy befejezzuk.

torzsallomanyok

Az adatallomany jellemzoi
A rendszcr a kovetkezo negy adatallomanyt hasznalja

• alltteszkozallomany 1

• tartozekallomany /
« hashadatallomany
• maszkadatallomany
A torzsadatallomany a Jeltari szam segitsegeve! a hashtablan keresztui

erheto el kozvetlenul A k^pernyokezeles a rnaszkallomannyal tor-

tenik.

Az adatallomany leirasa

A MASTFRFI file {artalmazza az alloeszk(vadatokat es az egyes

alloeszkczhoz tartozo leltari adatokat Rekord|ai a ieltan szam segil-

s^ft^vof a hasbtabiHn --.erasztul crhalCk ef-

A torzsallomariy rartozekadatai csak az all^zkoz-tarrsadatok elfl-

ailitasa uian hozhat6k leTre aHoeszkbzrelcord tsrtarnwza a hozza-

tartozo else tartozek mutatojat, m'ig a tartozekrekordban a kovetkezo

tartozek cirne taialhato. Egy al'oeszkozhoz legfeljebb huszonnegy

tartozek tartozhat

BEMEIMO ADATOK
AEGR bemeno adatai
A orograrn bemflnD adaiai frindig keperny6rrt1 erkeznok.

A p^'UrjN-i hivasa utan megjeloniS kepernyflkapfln kdl ajelszdt meg-

adni. Ennek effogadasa utan adja ki a program a* e!s5 maszkot

(MASK 1), amelyen a felhasj-nsl6 nav^t a napi daSumot be keJI

UB-patni Ezutin a mndszer eUnn&tzi a dflium halyessaget A? elfo-

gadnll datum I&57 a ftldolgazas Wyarnan a rends/erdatum.
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A rendszerbe val.6 bejelentkezes utan megjeienik a menu. In dontheti

el a felhasznalo, hogy meJyik altomanyt. 4s miiyen m6don dolgozza

fel. Ez az allomany es a funkci6 sorszamanak megadasaval tortenik.

A funkciok kozott szereplo" „befejeze$" biztositja a programbol valo

kil^pest.

A vezerISs kovetkezo szinijet azok a maszkok kepezik. amelyekben

a feldolgozando rekord kutcsat keli megadni. Az alloeszkoz es a

tartozekok eseten ez a leltari szam, a leltar eseten a leltari szam es a

koitsGghely. A kulcs rnegadasa utan a rendszer alksndrzi. hogy az

sdotl rekord a *«le-ban van-©- Hiba esettin hibauzen&t jaEenik meg
ujra ki keil tdlteni a maszkot. Hi'batlan kulcs megadasa utan megjeienik

a kovetkezo" meszk. A menure az ESC billentyu lenyomasaval lehet

visszaterni.

Az „AJI6eszk6z-nyilvantarta$" (MASK3) cimu maszk az alloeszkoz-

rekordok felvitelet es karbantartasat segiti,

A leliaradatok nyilvantartasat a „K6ltseghelyenkenti leltar" (MASK4),

a lartozekadatok kezeieset a ,,Tarlozek nyilvantartas" maszk (MSK7)

vegzi A maszkok kezel^se hasonltf az alloeszkoz kezc!es6hez, azzal
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a kulonbseggel. hogy itt lehetoseg van a teljes kepernyo kifrasara

es lehozasara a fofytatas+F vezerlosor segitsegevel.

A tartozekmaszk eseten a le es fel billentyuvel a kurzort a kovetkez6,

ill. az el6zo sor etej^re iehet leptetnl A torzsalfomanyck karban-

tartasa soran a program bemeno adatat kepezi:

• a MASTERFI file es

• a STRUCTFl file

Az ERTCSOKK bemeno adatai

A program felhi'vasa utan a kovetkezo uzenetekre, hogy

• kerem a vallalat nevet megadni

• kerem a futasi datumot EE/Hh/NN formaban megadni,

valaszu! a vallalat' nevet es a napi datumot keil megadni. A program

bemen6 adata; az AET0R.

A L1STAZO bemenS adotai

A pingram felhlvfisa utdn az clsfi k^pernyfln a jela^dt keU meQadni,

A heJy&s idszdi elfogadasa utan a menu kerul a ksporny^fG. In adjuk

meg a futasi rfatumot a vallalat nev^t. Mnjd valaszian he-el I- hogy

az osszes (istat ki akarjyk-o iratni vagy sur&zam szennt k^rjuk le az

egyes taD!6kaL A kul6nboz0 tistik nyomtatSsa eLStl a program T&-

kerdezi a lista el6allltasSho2 szukseges param^teieket. A ..befetez^s"-

n4l dcinthetunk a progrsmb^l valo kUo&sttt vagy. a listdzas tolyta-

tasarol

A program berneno adatai

• MASTERFI
• STRUCTFl
• LFLT.FIL rnunkafiJe

KIMENO adatok
Az AEGR kirnena adatai

Az all6a3zkbz-. a leltar- £s e tflitoz^kadatok felepil^sakor a karban-

tart6 pTngram kimanS adatai"

• az MASTERFI aMtoszkoz-torzsallomany es

• a STRUCTFl larinzek tortsailomany

« LELT.FIt paratlan leltarrekordok

Az allomanyok karbans^rtasa soran e icr^file-ok be- es kim^
adatuk egyarfin! I^hetr.flk

Az ERTCSOKK kimano adatai

A program k.menfl adaia az AETOR, az ftll^eszkoz-ioizsaflQmanv fes

a „Uixh\ szimonk^nti tdldes ncgyedeves artekesokkan^' tabid.

Ezerkivijl kimen<5 adstk^nt eLA&llitia r^ AEMUN.FIL munkaWe-t.

ame:y a tubas [nvAsofeai a nullara tefrt alldps/kozokei lortal-

ma;za.

A LISTAZO kimeno adatai

A ltsiaz<i a kyv«ikez6 listakat al!ftja

• F^konyvi szamonkenu nagv*d4ves 6rtdkcsokkqn6s

• KoJts^ghBlvenWnti negyedevas £ri£kt,sokkGnes

• Airtieszkoz-tr.srzsadatok kartonja

• Koltsagheryenkenti [eltar

• Leltarczou alloeszkOKok Nstaja

Nam leharozot! all6es?kGZ{ik listdja

• Elt^rcS koltsaghelyen Iev6 alt^eszkbjok listaia

• Leitfln szam szennti kimut&ras.

• AH6eszk62ok varhJti hi'vasi id6pontja 6&

« Nullara leirt bllrteszkbzok.

HARDVER-, ILL, SZO FTVERK0R ftJY EZET

A PROP-FIMREC programcsomag az SZK\ professj!ionaJis $mmf
s^mitogep fjsaladjanak az MOB X *s a PROPER 8 g^p^n hasznal-

hai6, A programcsoman PASCAL nyalven keszult. *s a PROPOS-fi

operacios rendszet fgiugyakita alan mukodtethetfi.

Az SZK! a programtermdketrdl a Magyar Elektronika cimu fapban

is rendszeresen jeientet meg ismertetokei f



Tiszieit szerkasztoseg *

Nehany honapja Onok resztetesen kozoltek a mtkroszamitd-
gepak maganbehozaInlaw vonatkozo uj szabatyoka? Annak,
aki nem ker&skednt kivan a bahozott gspekket. tartozekokkah
ezekkef egyutt ts komoiy ervagast jef&rtt a vam - de ugy tiftit,

hogy v&gt/f *s meftanyos megohias szuiatatt Sa/nos. az Ondk
attaf kozbft trtformacto nem vott te/jes Nem bivta fet a iigyel-

met arra. bogy az o tvanszazatekos kednezmeny { tehat a 20
%+os vam) nem jar. ha egy mtkroszamitogep tartozMat nam
mmar aiapgeppel egyutt bozzak be az orszAgba

Ha tehat vataktnek n tries zsabeben egyszerre annyi vatvta$a,

hogy megvehessen egy szamitdgepet osszes t&rtozekav&f

egyszerre - memoriaboyitassa!, nyomtatova/. sib - annak
at ityen tartozekok kestibbi behozataia eseten a 4u*fo*os Ma-

mot kef/ ki filet nt'e.

Most nem kivanok vitaba szaf/tti ezzet az intezkedessef. pedtg
eroson beszukiti azok kbret. aktk etbetnek a kedvezmennyei
Csak azoknak kedvez, akik megengedhafik maguknak. hogy

ftfrf
l
y/p|Jr^ szerezzenek be gepat 4s mindan tartozekat.

zonbarr hatytefenitem. bogy erra a fontos szabafyra nam
k fet az oivasbk figyelmet igy aztari az r akt utolag k>

akar/a ftudja) egeszitanr berendezeset. vagy asatleg kufon-
bozo gyartmanyokat wr hMze$ttana"_ a vantkezt?tes soran kei-

lemeUert megfepetesben r&szesi*t

Jo tenne heiyere tennt a dotgot Lendvai Ottd

meg tudtam otdant A ZX&I-en ez nem stkeru/t. mart nem
todam a k4pernyo ctmett Ezert kerem* ha fehets&ges - a

cimemre megkiiideni a teszfetes mamdnat&rkepat a RQM-
rutinok ctme'vet egyutt

dmem OATOfff ZQLTAN S500 Papa. Vaftta P Hp 33.

Sajnas 3 r«&2let£S leir^* beszerzese es megkuldfisere tiem

v£iHalka^haiunk r de a kepeffiyo sierkezei^t letrjuk

A DlSF^iAV FILE ke^delet a D FILE nevO 2 bytf? os rend&zar

v^lto?o \*\zk rirtflke PEEK 1 €396 256 *P£EK 16397. Ez efl¥

cimel 3d, ahol egv NEW LIME (tovdbtuflkfcan (N) kflrakttar

(k6dja 1 1S) tai^lhato- Utana kovetk&zik a kepernyo 24 soranikh

lartalma. mindeijv^ vegen &gy-Bgy uiabb {N), Ezek ncm
bi2tos F hogy 3Z karaktart tar talmaznak, rnerl a sorok vegen
alio balukozok (kbdja 0) elhagvhaio^

Ez wtebbi h<*Jytflkar^ko$5agi megtontoiisbd! toftenik. igy

pi ha a azabad memona 3.25 kbvte nal kisebb. akkiaf a CLS
uta^itas haiaaara a display file osaaesen 2B db (W) karaklar-

h,,j AM

ROM lista ugyben figyrimebc 4SjAnljuk a B3T LET 1 D, szAmat.

Am* 3 masodik kerdesat illeti. arra kesobb valaszolimk.

Ami lapunkat \tteti a BtT-LET marcius 1 megjelanl feb-

rufiri szamanak 24-25. olda^an k6z6ltuk . Ml MENNVI7 ' cim-

mal vamra as szamilogepre keszuit tarsasjatekunkai Ebban
a kovetkuzokat oWa&hatja : ..Kulon gond. hogy ha valaki csafc

szamit6gephez vaib parif attakal hoz - tetldt floppyt, pnnlert
sib. - gap nelkui Ez eselban ugyanis nem butos. hogy ^eg-
kapja a uamkCMlvezmenyt Ha nines gtjpe, amelyhez azeket

a periferfakat hozta. akkor biztos< hogv nam fcapja mag. Ha g6
pa van, akkor kerheti a kedveimenyt - vagy rnagkapja, vagy
nem. ( AUol Hogy mitdl? Tessek talalgatnil"

Tiszteh QJvasdnk "

Kar, hogy ..nem kh/an vitaba szallni wz mtdzkeda&sal". Oriil

nenk ha eit tenno Dp szereficsare azert a veleminye kiolvas

hat6 a sorok kdziil

Kedves levalird oJvasdink 1

Magyon fcerjiik. hagyjanak banniinkot bakan a vamtanfakra
uonatkozd allando laveleikkel l

Postankban napnnta tucatsxamra fordulnak al6 az olyan la*

valek. amt'tvek iroi semmi mast nam akarnak tolunk, csak

hogy trjuk mag. mertnyi ennek vagy armak a g£pnek a v^mja.

Nop barmilyan hthetelleri. de semmilyan kapcsolatban sem
Bllunfc a Vamhiwatallal. igy nines naprakesz vamiistank. ha

lenna is. Higgyek eK hogy agy szerkesitosegnak nem lahat fai-

adata. hogy ilyeri tern aban mformacios kozpontta vai}ek igy

hat no lapodianak meg, hogy az ilyen leveiekre torn a Posta

rovaihan, sem J aval ben nam valaszolunkl A szerkesztd

Nos T ha On ugy erzi kotelessegunk kevesbe hom^lyosan fpgal-

niazni, akkor megtess/uk : We lessak talalgatnf, tesstk mkabb
a^kjo nagybacsit keresm 1 Ugv o'esobb 1

Van egy probtemam f me) ynek megofdasahoz. amanrryiben

lehetseges az onok. es az oivasck segrfse'g&t szeretnGm kerni

A ptubUmam ott kezdfid&tt. bogy kaptam egy VZ-20Q
tipusv szamit&gdpet Pontosabban ez meg nem ok^zott gon-
dot, sot etfertkez&feg, hfsz nagyorr orii ftem tteki, Az rgazi

probf&ma akkor /ott. mtkor irni akarfam egy rbvid kis g&pi

kodu programat. A program megfrdsa $ikerutt ugyan, de ei~

mditam mar nem Ugyant's a USE utasitasnat. ugyanugy* mint
a Hi nei ift fa 2 byte ba kail efpakomi agept kodu szubrutm
kezdocimet A probtemam tebat tfffr *'* megfogatmazhatrtam*
hogy ket byte kerestetik, avagy meiyiket a hatvannGgyezer-

Herem. hogy aki tsmeri a gGpet. as tudja* bogy ez a k4t byte
hof talalbatd a memorraban. herem. rrja meg a ctmemre.

Farkas Andras, UtJ Budapest Qam/antch 9&.

Saunas olvasOnk kerdesere nem tudurtk vataszolnJ. de nlvaso

larsaitol bizonyara megkapja lawalben a kert informacidtf

Ttszteh Szerkes ztoseg I

Van egy ZXSt-am Ezzal kapesoiatbatt ianne neharty kezd&sem.

flddig az iskola HI- 1 080 Z gep&t do /go ztam Ezpo *t gap tin - 1z

ASSEMBLER nyefv es a gapi kod segits£gevet mar a kep-

arm/otarta/Om vitfogatatat as k (ifonbozo /ran yd etto/asat is

Spectrum-hang a tv-hangszor6n keresztiil

A ZX Spectrum hangj'at sokan csak a beepitett hangszbr^n szoktak

hallgatni, bar lehetoseg van arra is. hogy a MIC csatlakozo |cl6t er6-

sitore vezessuk es Igy kulso hangszorora kapcsoljuk,

Az alabbiakban kozolt aramkbr segftsegevel a har>goi az antennajelre

keverhetjuk, es igy mar nemcsak a kepct, de a hangot is a televfzion

keresztijl fogjuk kapni, ugyaniigy, mint a Commodore szamitogepnel

3,9 p 15 - 6s lab LM 1669

BELSO
H AMGSZORO

4 ^ L

47p 22fcfi
|

« RON0EN2AT0R
fv I tf it { 22 yu )

^ 16 os lab LM 18B9
6,6 M Hz rezgok or

A Spectrumba epitett LM 1889 tipusu (J vide6-IC" alkalmas a hang-

jel fogad£sara is, de ezt a gyan gepeknel nem hasznalj^k ki r az IC 1 5-6s

lab^ra +12 V-ot kapcsolnak. Valasszuk le a 15-os labat a +12 V-os

feszuitsegr6l es kossuk be a rajznak megfelelfien. A kapesoiasban

Talalhat6 rezgokort 6,5 MHz frekvenciara kell hangolni a tekercs

vasmagjanak finom beSNftasaval. A hangolast ugy vegezzuk el, hogy

a televizid hangszdrbj^n zajminimumot kapjunk.

A szami't6gep belsd hangsz6r6jat akar ki is kaiDCSOlhatjuk. de ebben

az esetben a helyere egy 1 kOhm-os ellenallasi kell beforrasztani.

Banko Miklos MICROTEAM GM

] fin iTISTECMN MtElliMLU SJlFTIHIiil



Kovetkezo szamunK mind^>i*t^«oti#ibfin»a mitBBi BChn ifci

F£LG£PNYER6
Gyorshrr: Amint azt mult havi szamunkban jeleztuk, szamit6g6punkbe betaplaltuk a felgepnyenS utolso sorsclasahoz szukseges adatokat

6s szeptember 3-3n nyolc, a sorsolasban e>intett erdekl6d6 jelen!6t6ben megnyomtuk a gombot . S ekkor a szerkeszt66gi Commodore
64 csak ennyit mondott: - nem mondott az semmit, meg sem mozdult. A jelenlevGkkel tanakodni kezdtunk, hogy most mitevflk Jegyunk.

Vegul is szegyenszemre papirosdarabokra irtuk a 31 nevet es egy OTLET feliratu, nem eg^szen atlatsztf anyagb6l k^szult val6di

nylonzacskob6l kihuzattunk egyet szerkesztSsegunk pa>tatlan - de nem paratlan - titkarnfljeVel. Nos a nyertes nem mas, mint:

F0LDVARI CSONGOR - Budapest

ZSAKBAMACSKA
Nagy volt a,.dobbenet" (reszunkr<5t) f Eddig azt hrttuk, hogy megfejtoink a szorakozas, a jaTek kedveert kuldik be elsflsorban rejtvenyeiket,

s most kideruM:, hogy csak a nyerem^ny fontos! A pSIyazatra ugyanis osszesen kifenc lev£l e>kezett! Bezzeg a harmadg6pnyer6 els6 feladatara

megint kozel ketszaz! (Lehet hogy olvas6ink attol feltek, hogy a nyeremeny egy zsSk macska lesz?) RaadSsul a bekufdGk nagy resze

figyelmen kivul hagyta, hogy mine! tobb kerdest kertunk. legtobben csak 1-2 kerdest kuldtek, gondolvan, hogy fgy is reszt vesznek a sorsolason.

Am most nem lesz sorsolas! A be^rkezett k^rdesek szama^t es minfiseg^t egyutt vizsg£fva egyertelmu dont^s szuletett: a jateklemez

boldog tulajdonosa: Mak6 BalSzs, Miskolc, Arp^d u. 48., a Foldes Ferenc Gimnaz/um jelenleg mSsodik osztalyos tanultija, aki hat k6rd6st

kuldott be. Emlekeztetfiul: 8 feh£r. 5 fekete £s 3 tarka macska van zsakunkban. Ennyit adtunk meg. Innen kellett folytatni a paMySzoknak.

(me n6h4ny k6rdes

:

MAK6 BALAZSfeladata:
1. A BIT-LET szerkesztfisege a>verezi a macskakat. A feher macsk£k haromszaz-haromszaz. a feketek ketszaz- ketszaz a tarkSk sz^z-szazfonntot

ernek. A hangulat egyre emelkedik, eze>t minden macskat annyiert tudnak eladni, amennyi a macska ert^kenek es a huzas sorsz£m3nak

(1-16) szorzata. De hogy a vevfik erdek!6d6se es penztSrcaJa se lankadjon. nem adhatnak el ha>om egyforma macskat egym£s ut^n.

A szerkeszt<5seg szeretne minel tobb penzt bezsebelni. mert ebbfil a penzbtfl akarnak egy 35 000 Ft-os C 64-est venni a zs^kbamacska-

sorolasra. Srkerul-e ez? Mennyi a legtdbb, amennyit (ugyes szisztem^val) kipr^selhetunk a vev<5kb6l?

KOHAZI ZOLTAN (Szekesfehervar) feladata:

2. Valaki kiveszi a zs^kbbl a macskak felet, s egyet visszatesz. Tudjuk, hogy ekkor a zsakban h£romszor annyi feher \ab van, mint fekete.

(A tarka macskak ISbai feherek vagy feketek, tetsztfleges megoszlasban.) Most valaki visszatesz egy macskat s kiveszi ujra a bent levflk

felet. Ezutan negyszer annyi feher lab van a zsakban. mint fekete. A vafaki ujra betesz egy macskat, s kiveszi a bent Iev6k felet. akkor mar
otszor annyi fehe> lab van a zsakban, mint fekete.

K«rd6s: legalabb hany fekete labnak kellett eredetileg lenni a zsakban? ^
FEHCR GABOR (Pecs) feladata alaptfn:

3. A macskdk nagyon untak mar magukat a zsakban, igy elhata>ozt£k hogy hattagu kuldotts^get menesztenek a BIT-LET szerkeszt(5j6hez.

hogy sorsolja ma> ki 6ke\. Abban is megegyeztek, hogy CHIP-C^ZAR, a legnagyobb fekete macska lesz a kuldottseg vezetcje, de azt m^r
nem tudtak eldbnteni, hogy a kuldottseg tobbi r^sze milyen szm6sszeallft5su^i^^iacskakb6l alljon.

Hanyfele variacid kdzul valaszthattak 7

HARMAD-
GEP-
NYERO!
A harmadgepnyerd elsd feladatanak megold^sa
Tegyuk fel elCszor, hogy nem 10 dobozunk van, hanem kevesebb

A kovetkezS megdllapitdsokat tehetjiik

:

1. 3 doboz eseten 2 meres kell es elegend6

2. 4 doboz eseten 3 meres kell es elegendo

3. 5 doboz eseten 4 me>es elegendfi.

Ezekei konnyu ileondolnF. Jay a bizonyitast nem•rte , letB/.mk

4. 7 doboz eseien 5 mfirts ctegenda. Jeloljuk a 7 dobozl a? A, B. C, D. E. F. G betukkeM

EifezoT m^Tjuk *l A es B dobozti Ha ntnc^ kbJtuk aktlv. a 3 mefjall^Fjftfis migti k§szen vagyunk. Ha van. akkor mefjuk a C ^ D dobozt

(2 mefes)" Ha van korluk akilv. akkor kesz, htszen rudjuk hogy az egyk aktfv az A is B, a rnasik aC^sD ko^ott van. mnen 2 meres

olegendo a betejezeshez Ha ss C. se D nem aktiv. merjijk az E 6s F doborpkat (3. meres) f Ha van koztuk akrlv. akkor az elozo

gondolaimenet miatl keszen vagyunk Hh ninw. akkot a 2 aklfv doboz az A, C harmasban van, ez^ft fiz 1- meg^fapltas miati

vagyunk kesz.

Megjegyzes. mar hasznaltuk, de meg fogiuk is azt a konnyen belathato tenyt, hogy ha n doboz kozott pontosan 1 aktiv van, azt n-1 db

mer^ssel meg lehet keresni.

5. Ez elesithete. 2 doboz kozu! 1 aktivat 1. 3 kozul 2 meressel lehet kivalasztani, viszont 4 doboz eseten is eleg 2 me>es. itt el6szorre

2 dobozt kell merni.

Nezzuk ezek ut^n a 10 doboz esetet EI6sz6r belatjuk, hogy 6 meres elegendd
t

Jeldljuk a 10 dobozt ujra az ABC elsi5 tiz betujevel! Ef6szdr merjuk az A. B es C dobozokat! Ha nines koztuk aktiv. akkor a 4. megalJapitSs

miatt keszen vagyunk. Ha van, akkor merjuk a D, E, F es G dobozokat (2. mer^s) ! Ha ezek kozott van aktiv, akkor az 5. megallapitas

miatt 4 meres eleg. Ha nines koztuk aktiv, akkor merjuk meg a H es I dobozt (3. meres)! Ha van koztuk aktiv. akkor az 5.. ha nines,

akkor a 2 megallapitas miatt vagyunk keszen, hiszen akkor a 2 aktiv az A, B, C, J negyesben van.

no\ 10x9
Bfelatjuk meg. hogy 5 me>es nem feltetlenul elegendS! 10 doboz kozott a ket aktfv I

2
=45 f6lekeppen helyezhetd el.

tehat nekunk 45 lehetseges kozul kell egyet kivalasztani. Minden meresre igen-nem valaszt kapunk, tehat szerencsetlenebb esetben

eppen olyat, hogy a meg lehetseges esetekkel legalabb a fele megmaradjon. fgy a 45 lehetseges eset kdzul 1 -et val6ban nem lehet b meressel

biztosan kivalasztani. (2
5-32^45!)

K6rjuk levigni. 63 a \av&\ra falragasztani I BLakulddsi hat&ridO: oktdber 10.

-
-| Harmadgepnyerd harmadik feladat

-| fgeretunkhoz hfven kozoltunk n6h^nyat a ZSAKBAMACSKA bekuldott feladatarbbl.

I S most m^sik fg^retunket is bev^ltjuk:

NYEHd! J a 3. feladat az, hogy v^laszoljanak mindharom k^rd^sre, s indokoljak is meg v^laszaikat'

Szerkeszt6s6gunk cfme. OTLET Budapesi 1986 Szerkesztfl: Angyalosi L5szl6. MOv^szeti szerkesztfi Pnbelszky P4I. ^
Tordelfl Oomokos Imre. Hlr-'ovat: Z^k Gyorgy. Vallate Pogany Gybrgy.

HABMAD-


